
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๔ 
วันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชมุเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 
 

 
ผู้มาประชุม 
๑. นายพีรพงศ์    แสงเก่ง   ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๒. นายทองอินทร์   แก้วภา   รองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๓. นายสมศักด์ิ    อภัยกาวี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๔. นางกัญญา    พูลผล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๕. นายประทีป    หล่ายเจ็ด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๖. นายอาคม    ใสสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๗. นางเถลิงศรี    ใจแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๘. นายอัครภพ    ถิ่นถา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๙. นายรัก    ชัยยา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๐. นายพิภาค    กรุงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๑. สิบเอกประสิทธ์ิ   วงศ์เมืองแก่น  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๒. นายชารี    ยัพวัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
    - ไม่มี - 
 
เลขานกุารสภา 
นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑.  นายบรรจง  ยัพวัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๒.  นายสุเทพ  สุมณฑกลุ  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย   
๓.  นางนันท์นภัส สุขสิรสิมบูรณ ์  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย 
๔.  นายเที่ยง  กรุงศรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๕.  นางมันทนา    จิตตธาดาพงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๖.  นางชมบุญ  หมดมลทิน  ปลัดเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๗.  นายศานิตย์  ชอบธรรม  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๘.  นางรุ่งสิร ิ  เตชะพี   ผู้อํานวยการกองคลัง 
๙.  นางสาวพัทธ์หฤทัย แอบแฝง   ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๑๐. นายปริญญา  ทะจักร์   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๑. นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๒. นายสยาม  หอมดอก  นายช่างโยธาชํานาญงาน 
๑๓. นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 



 ๒
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา  เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเรียกสมาชิก
สภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุม  ได้นับองค์ประชุมครบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ๑๒ คน และเรียน
เชิญนายพีรพงศ์  แสงเก่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ประกาศอําเภอเมืองแพร่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
      สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 256๔ 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ในวันน้ี เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ขอเชิญเลขานุการฯ แจ้งประกาศอําเภอเมืองแพร่ครับ 
 
นางสาวฉวีวรรณ จนัทรก์า -                   ประกาศอําเภอเมืองแพร่ 
(เลขานุการสภาเทศบาล)   เร่ือง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยวิสามญั สมัยที ่๑ ประจําปี ๒๕๖๔ 

 

ด้วย สภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความประสงค์
ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 256๔ มี
กําหนด ๗ วัน ต้ังแต่วันที่ 2๓ – ๒๙ กันยายน 256๔ เพ่ือพิจารณาการขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย กรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก  

 

อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประกอบคําสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 3๒๗๘/256๓ 
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน 256๓  ในผนวก ฉ ข้อ ๘  มอบอํานาจให้นายอําเภอปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการพิจารณาคําร้องขอให้เปิดประชุมสภา
เทศบาลสมัยวิสามัญ การเรียกประชุม สภาเทศบาลตําบลสมัยวิสามัญ นายอําเภอเมือง
แพร่ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจําปี 256๔ มีกําหนด ๗ วัน ระหว่างวันที่ 2๓ – ๒๙ กันยายน 256๔ 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. 256๔ 
 

         สมศักด์ิ  สุขประเสริฐ 
        (นายสมศักด์ิ  สุขประเสริฐ) 
          นายอําเภอเมืองแพร่ 

 

ที่ประชุม  -  รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓   

ครั้งที่ ๒  ประจําปี ๒๕๖๔ 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยที ่๓  ครั้งที่ ๒  ประจาํปี ๒๕๖๔  คราวเมื่อวันที่  ๒๗  สิงหาคม  25๖๔  ม ี

   ถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม ่ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วย 



 ๓
 

   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม -  ทีป่ระชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจําปี ๒๕๖๔  เม่ือวันที่  ๒๗  สิงหาคม  25๖๔  จํานวน  
1๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ก่อนทีจ่ะถึงระเบียบวาระต่อไป ขออนุญาตพักการประชุม ๑๕ นาที เพ่ือรับประทาน  
(ประธานสภาเทศบาล)       อาหารว่าง และเครื่องด่ืมครับ 

    
   -  ครบ 15 นาที นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา  เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม  

   ได้นับองค์ประชุมครบ จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 
   ต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องเพือ่ทราบและพิจารณา 

๓.๑  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ในระเบียบวาระน้ี ขอเชิญนายกเทศมนตรีแจ้งประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล)     รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วยอําเภอเมอืงแพร ่ได้ม ี
(นายกเทศมนตรี) หนังสือแจ้ง เรื่อง เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย และบัดน้ีทางผู้บริหารเทศบาลได้มีการลงนาม
ใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นที่
เรียบร้อยแล้วน้ัน จึงขออนุญาตแจ้งประกาศให้ที่ประชุมได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังน้ี 

 
  ประกาศเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 

      เร่ือง  ประกาศใช้เทศบัญญติังบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัย  
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 256๔  เมื่อวันที่ 2๗ สิงหาคม พ.ศ.256
๔ และผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ตามหนังสืออําเภอเมืองแพร่ 
ที่ พร 0023.๗/๒๘๑ ลงวันที่ 1๐ กันยายน พ.ศ.256๔) และนายกเทศมนตรีตําบล  
แม่หล่ายได้ลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ น้ัน 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 62 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 จึงประกาศใช้        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ โดยมีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ เป็นต้นไป 

 



 ๔
  
 ประกาศ ณ วันที่  1๕  เดือน กันยายน พ.ศ.256๔ 
 

    บรรจง  ยัพวัฒนา 
          (นายบรรจง  ยัพวัฒนา) 
      นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 

 
ที่ประชุม  -  รบัทราบ 
 

๓.๒  รายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย  
               ประจําปี ๒๕๖๓ 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้รายงานการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(ประธานสภาเทศบาล)    เทศบาลตําบลแม่หล่าย ประจําปี ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมครับ 
     
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วยคณะกรรมการติดตาม 
(นายกเทศมนตรี) และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ดําเนินการติดตามและประเมนิผล

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ซึ่งกําหนดให้รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ดําเนินการปิดประกาศดังกล่าว
ตามระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการน้ีจึงขอรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลแม่หล่าย ประจําปี ๒๕๖๓ ต่อสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย
เพ่ือทราบต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานผลที่แจกให้ทุกท่านในที่
ประชุม 

 

    -  นายกเทศมนตรีได้แจ้งรายงานผลต่อที่ประชุมโดยใช้เวลาพอสมควร โดยในรายงาน 
ดังกล่าว โดยได้ช้ีแจงบัญชีโครงการท่ีได้ดําเนินการจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลตําบลแม่หล่าย โดยจําแนกตามยุทธศาสตร์ต่างๆ รวมทั้ง
ช้ีแจงบัญชีการจัดหาครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 

๓.๓  รายงานการขอยกเลิกโครงการที่ไดร้บัอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตําบล 
       แม่หลา่ย 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้รายงานการขอยกเลิกโครงการท่ีได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงิน
(ประธานสภาเทศบาล)     สะสมของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ขอเชิญช้ีแจงรายละเอียดครับ    

 



 ๕
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีสภาเทศบาลตําบล
(นายกเทศมนตรี)     แม่หล่าย ได้พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 
โครงการ รายละเอียดดังน้ี   
 

1. โครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากทางเข้าบ้านสันป่าสัก ถึง
บริเวณท่ีนา  นายนวล อนุภาค หมู่ที่ 2 ตําบลแม่หล่าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการเทศบาลกําหนด ต้ังไว้ 260,000.-บาท โดยสภา
เทศบาลตําบลแม่หล่ายพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2562  ในการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2562 
 

2. โครงการก่อสร้างโรงสูบนํ้าเพ่ือการเกษตร บริเวณลํานํ้าแม่หล่าย หมู่ที่ 4 ตําบล
แม่หล่าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการเทศบาลกําหนด ต้ังไว้ 
2,259,000.-บาท โดยสภาเทศบาลตําบลแม่หล่ายพิจารณาอนุมัติเมื่อ วันที่ 
12  มิถุนายน  2563  ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจําปี 2563 

 
3. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนางแสงจันทร์ 

หงส์ทอง หมู่ที่ ๑ ตําบลแม่หล่าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ
เทศบาลกําหนด ต้ังไว้ 8๑๕,๐๐๐.- บาทโดยสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย
พิจารณาอนุมัติเมื่อ วันที่ 12  มิถุนายน  2563  ในการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2563 

 

   เหตุผล 
เน่ืองจากโครงการก่อสร้าง จํานวน ๓ โครงการดังกล่าว มีความจําเป็นต้องจัดทําแบบ
รูปรายการใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน 

 

-  ดังน้ัน จึงขอรายงานการขอยกเลิกโครงการท่ีได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน ๓  
   โครงการดังกล่าว ต่อที่ประชุมเพ่ือให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
 

๓.๔  ญตัติขออนุมัตขิยายเวลาเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ   
       พ.ศ. ๒๕๖๓  กรณียังมิได้ก่อหนีผู้กพนั 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย  ได้เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
       ในการน้ี ขอให้เลขานุการฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เชิญครบั 
 
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา -  ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
(เลขานุการสภาเทศบาล)    เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
 



 ๖
 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรค ๒ กรณีเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้
ดําเนินการก่อหน้ีผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภา
ท้องถิ่น 

 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดในการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(ประธานสภาเทศบาล)    รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ขอเชิญครับ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีสภาเทศบาลตําบล 
(นายกเทศมนตรี)     แม่หล่าย ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ น้ัน 
ปรากฏว่าขณะน้ีใกล้จะสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้วยังมิได้ดําเนินการก่อหน้ี
ผูกพัน เน่ืองจากขาดความพร้อมในพ้ืนที่ที่จะดําเนินการก่อสร้าง ซึ่งเกษตรกรยังคงมี
การใช้พ้ืนที่ทําการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง จึงยังมีความจําเป็นต้องดําเนินการตาม
งบประมาณที่ได้กันไว้ ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินโครงการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาล ในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ตามโครงการท่ีได้กันเงินไว้ต่อไปอีก 
๑ ปี จํานวน ๓ โครงการ ดังน้ี 

 
      รายการที่ ๑ 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเหมือง
ปูจํา ถึงที่นานางต๊ิบ พรหมเมฆ  หมู่ที่ ๒ ตําบลแม่หล่าย เป็นเงินงบประมาณต้ังไว้ 
๔๒๗,๒00.- บาท 

 
      เหตุผล 
      เน่ืองจากไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงจําเป็นต้อง 
        ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการต่อไปได้ 
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าว ขอได้
โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา 

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเหมืองปูจํา ถึงที่นานางติ๊บ พรหมเมฆ หมู่ที่ ๒ ตําบล
แม่หล่าย  ด้วยคะแนนเสียงจํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
 



 ๗
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่ าที่ ดินและสิ่ งก่อส ร้าง        

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสันป่าค่า  หมู่ที่ ๒ ตําบลแม่หล่าย  เป็นเงินงบประมาณต้ังไว้   ๖๕๓,000.- 
บาท 

 
   เหตุผล 

      เน่ืองจากไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงจําเป็นต้อง 
   ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการต่อไปได้ 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าว ขอได้
โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา 

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสันป่าค่า หมู่ที่ ๒ ตําบลแม่หล่าย  ด้วยคะแนนเสียง
จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๓ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมือง
พ่อเลี้ยง  หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่หล่าย เป็นเงินงบประมาณต้ังไว้ ๔๙๔,000.- บาท 

 

      เหตุผล 
      เน่ืองจากไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงจําเป็นต้อง 

   ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการต่อไปได้ 
  
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าว ขอได้
โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ํา 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองพ่อเลี้ยง  หมู่ที่ ๖ ตําบลแม่หล่าย ด้วยคะแนนเสียง
จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
 
 



 ๘
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๔ 
(นายกเทศมนตรี)      แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า 

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงลําห้วยร่องเส้ียวเลียบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 101 (เดิม) หมู่ที่ 5 ตําบลแม่หล่าย เป็นเงินงบประมาณต้ังไว้ ๑๔๗,000.- 
บาท 

 

      เหตุผล 
      เน่ืองจากไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงจําเป็นต้อง 

   ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือให้สามารถดําเนินโครงการต่อไปได้ 
  
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าว ขอได้
โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  โครงการปรับปรุงลําห้วย 

ร่องเสี้ยวเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (เดิม) หมู่ที่ 5 ตําบลแม่หล่าย 
ด้วยคะแนนเสียงจํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
๓.๕  ญัตติขออนุมัติกันเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       กรณียังมิได้ก่อหนีผู้กพนั 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย  ได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล)    รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ในการน้ี ขอให ้

   เลขานุการฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เชิญครบั 
 
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา -  ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
(เลขานุการสภาเทศบาล)    เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   

และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
น้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดในการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ขอเชิญครับ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เพ่ือให้การดําเนินงาน
(นายกเทศมนตรี)      โครงการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งมีจํานวน ๖ รายการ  ที่จําเป็นต้อง 

ดําเนินการ แต่ยังไม่ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณนี้ จึงได้ย่ืนญัตติขอ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลในการอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 



 ๙
 

รายการที่ ๑ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประ เ ภทค รุ ภัณ ฑ์ ย านพาหนะและขนส่ ง  ร า ยก า ร ร ถบ ร รทุ ก  ( ดี เ ซ ล ) 
จํานวน 1 คัน งบประมาณต้ังไว้ ๕๗๕,000.- บาท 

  

   เหตุผล 
เน่ืองจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการดังกล่าว ไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงจําเป็นต้องดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 
 เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้  

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กนัเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มตทิีป่ระชุม  -  มีมติอนุมัติใหก้ันเงนิงบประมาณรายจ่าย รายการรถบรรทกุ (ดีเซล) 
   จํานวน 1 คัน  ด้วยเสียงจํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณท่อ
ต้นปินถึงที่นานางจําเนียน  ประวัติธรรม หมู่ที่ 4  งบประมาณต้ังไว้  ๘๓๐,000.- 
บาท 

 

   เหตุผล 
เน่ืองจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว ไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงจําเป็นต้องดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 
 เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้  

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กนัเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มตทิีป่ระชุม  -  มีมติอนุมัตใิหก้ันเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างรางสง่น้าํคอนกรีตเสริม 
เหลก็  บรเิวณท่อตน้ปนิถึงทีน่านางจําเนียน  ประวัติธรรม หมู่ที่ 4  ดว้ยเสียง
จํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๓ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณ
หน้าบ้านนายเสถียร  รัตนะ  ถึงข้างบ้านนายกันยา หอมดอก หมู่ที่ 2 งบประมาณต้ัง
ไว้  ๘๕๘,000.- บาท 



 ๑๐
 

   เหตุผล 
เน่ืองจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว ไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงจําเป็นต้องดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 
 เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้  

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กนัเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มตทิีป่ระชุม  -  มีมติอนุมัติใหก้ันเงนิงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างรางสง่น้าํคอนกรีตเสริม 
เหลก็  บรเิวณหน้าบา้นนายเสถียร  รัตนะ  ถึงข้างบ้านนายกนัยา หอมดอก     
หมู่ที่ 2  ด้วยเสียงจํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๔ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  เหมืองก้น
ท่อ บริเวณนานายผัด จันทร์ศรี ถึงนานายเม็ด อินยะ  หมู่ที่ 8 งบประมาณต้ังไว้  
๙๘๕,000.- บาท 

 

   เหตุผล 
เน่ืองจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว ไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงจําเป็นต้องดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 
 เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้  

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กนัเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มตทิีป่ระชุม  -  มีมติอนุมัติใหก้ันเงนิงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างรางสง่น้าํคอนกรีตเสริม 
เหลก็  เหมืองก้นท่อ บริเวณนานายผัด จันทรศ์รี ถึงนานายเม็ด อินยะ หมู่ที่ 8 
ด้วยเสียงจํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๕ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองต้น
ค่า หมู่ที่ 1  งบประมาณต้ังไว้  ๔๔๑,000.- บาท 

 

   เหตุผล 
เน่ืองจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว ไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงจําเป็นต้องดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  



 ๑๑
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 
 เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้  

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กนัเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มตทิีป่ระชุม  -  มีมติอนุมัติใหก้ันเงนิงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างรางสง่น้าํคอนกรีตเสริม 
เหลก็ เหมืองตน้ค่า หมู่ที่ 1  ด้วยเสียงจํานวน ๑๑ เสยีง  (ประธานสภางดออก
เสยีง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๖ 
(นายกเทศมนตรี) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 101 (เดิม) ถึงห้วยฮ่องไร่  หมู่ที่ 5 งบประมาณต้ังไว้  ๑๒๓,000.- บาท 

 

   เหตุผล 
เน่ืองจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว ไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงจําเป็นต้องดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 
 เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้  

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กนัเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มตทิีป่ระชุม  -  มีมติอนุมัติใหก้ันเงนิงบประมาณรายจ่าย โครงการปรบัปรุงถนนลกูรัง เชื่อมทาง 
หลวงแผน่ดินหมายเลข 101 (เดิม) ถึงหว้ยฮ่องไร่  หมู่ที่ 5 ด้วยเสียงจํานวน ๑๑ 
เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
๓.๖  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
       พ.ศ. ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑๓ 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้เสนอญัตติขออนมุัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑๓ ต่อสภาเทศบาล  ซึ่งในการขออนุมัติ 

   ดังกล่าวน้ัน มีข้อกฎหมายที่ได้กําหนดไว้ จึงขอให้เลขานุการฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายครับ 
 

นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา -  ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
(เลขานุการสภาเทศบาล)    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  

โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     



 ๑๒
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ด้วยเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
(นายกเทศมนตรี)     มีความจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้ง 

   ที่ ๑๓  เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๒ รายการ ดังน้ี 
 

กองชา่ง 
   รายการที่ ๑ 
   โอนลด 

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ต้ังไว้  ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  งบประมาณก่อนโอนลด ๑๖๖,๑๐๐.- บาท  จํานวนเงินที่
โอนลด ๑๖๖,๑00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด - บาท  

 

2. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอานา
จักร ต้ังไว้ 50,000.- บาท  งบประมาณก่อนโอน 49,000.- บาท จํานวนเงินที่โอน
ลด 49,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด – บาท 
 

3. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ต้ังไว้ ๒๐๐,000.- บาท  งบประมาณก่อน
โอน 105,952.13 บาท จํานวนเงินท่ีโอนลด 2,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอนลด 103,952.13 บาท 
 

๔. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ ต้ังไว้ 94,000.- 
บาท  งบประมาณก่อนโอน 2,000.- บาท จํานวนเงินที่โอนลด 2,000.- บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด – บาท 
 

๕. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน รายการตู้เอกสาร ต้ังไว้ 11,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอน 1,000.- บาท จํานวนเงินที่โอนลด 1,000.- บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอนลด – บาท 

 

๖. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการเคร่ืองสกัดคอนกรีต) ต้ังไว้ 35,000.- 
บาท  งบประมาณก่อนโอน 18,100.- บาท จํานวนเงินที่โอนลด 1๘,๐07.49 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๙๒.51 บาท 
 
รวมโอนลด ๖ รายการ เพ่ือโอนเพ่ิมต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๑ รายการ รวม
เป็นเงิน  ๒๓๘,๑๐๗.๔๙ บาท  โดยมีรายการ ดังน้ี 

 
 



 ๑๓
 
โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและก่อสร้าง ประเภท
ค่าชดเชยผลอาสิน รายการค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพงาน
ก่อสร้างที่ทําสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)กับเทศบาล  งบประมาณต้ังไ ว้ 
238,107.49 บาท 

ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 238,107.49 บาท   
 

ทั้งน้ี เป็นไปตามหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1837 ลงวันที่ 
11 กันยายน 2560 
 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ดําเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานี
สูบนํ้าด้วยไฟฟ้า บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ 8 ตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 14/2563 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กําหนดแล้วเสร็จ 3 
พฤษภาคม 2564 รวม 290 วัน และต่อสัญญาจ้าง ตามแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ 
14/2563 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 กําหนดแล้วเสร็จ 13 พฤษภาคม 
2564 รวม 10 วัน แบ่งงวดงานออกเป็น 10 งวดงาน งบประมาณ 8,680,000.- 
บาท ผู้รับจ้าง บริษัท แพร่ เอส ที เอ็ม คอนสตรัคช่ัน กําจัด โดย นายสุธรรม ศรีชมภู 
(ภายหลังขอเปลี่ยนเป็น บริษัท แพร่ เอส ที เอ็ม คอนสตรัคช่ัน กําจัด โดย นายภูวิศ 
ศรีชมภู) ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ต่อมามีหนังสือ
ของบริษัท แพร่ เอส ที เอ็ม คอนสตรัคช่ัน กําจัด ได้ทําหนังสือที่PSTM 111/2564 
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เพ่ือขอคืนเงินชดเชย ESCALATION FACTOR (K) ที่
กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง เลขท่ี 14/2563 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ซึ่งปรากฎ
ว่ามีความจําเป็นต้องจ่ายค่าเงินชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคา  ซึ่งเทศบาลตําบล
แม่หล่ายไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้ 

 
ทั้งน้ี จากการท่ีกองช่างได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ค่า ESCALATION FACTOR (K) ใน
สัญญาจ้างเลขท่ี 14/2563 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า บ้านบุญเจริญ หมู่ที่ 8 ตําบลแม่หล่าย อําเภอเมือง
แพร่  จังหวัดแพร่  เขียนสัญญาจ้างที่เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้  ซึ่งสามารถขอคืน
ค่าชดเชย ESCALATION FACTOR (K) ตามข้อระเบียบ กฎหมายที่กําหนดไว้ ในการ
ขอคืนค่า ESCALATION FACTOR (K) กองช่าง ได้ดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ ค่า 
ESCALATION FACTOR (K) ตามสัญญาจ้างดังกล่าว ดังน้ัน เทศบาลตําบลแม่หล่าย 
จึงมีความจําเป็นที่จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
ต่อไป 
 
 



 ๑๔
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  
   (ค่าK) ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  รายการที่ ๒ 
(นายกเทศมนตรี)     โอนลด 

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นา
นางศิริพร  วัฒนสัจจานุกุล ถึงที่นานายเฉลิม  วงค์สูง หมู่ที่ 3 ตําบลแม่หล่าย ขนาด
กว้างภายใน 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ยภายใน 0.70 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 
180.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
มอก. ช้ัน 3 จํานวน 2 จุดๆละ 4 ท่อน  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การที่ เทศบาลกําหนด  ต้ังไว้  ๔๕๔ ,๐๐๐ .- บาท  งบประมาณก่อนโอนลด 
๔๕๔,๐๐๐.- บาท  จํานวนเงินที่โอนลด ๔๕๔,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณ
หลังโอนลด - บาท  

 

รวมโอนลด ๑ รายการ เพ่ือโอนเพ่ิมต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๑ รายการ รวม
เป็นเงิน  ๔๕๔,๐๐๐.- บาท  โดยมีรายการ ดังน้ี 

 
โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าที่ดินและก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นา
นายพล  อินทรีย์ ถึงที่นานายคณาวุฒิ  วงค์ไทย หมู่ที่ 3 ตําบลแม่หล่าย 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นานายพล  อินทรีย์ ถึง
ที่นานายคณาวุฒิ  วงค์ไทย หมู่ที่ 3 ตําบลแม่หล่าย ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร  
 
ลึกเฉลี่ยภายใน  0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 270 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการท่ีเทศบาลกําหนด งบประมาณต้ังไว้ ๔๕๔,๐๐๐.- บาท 

ขออนุมัติโอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๔๕๔,๐๐๐.- บาท    
    

เหตุผล 
       เน่ืองจากโครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าในพ้ืนที่เดิมน้ัน ไม่สามารถส่งนํ้าได้ครอบคลุม 

พ้ืนที่เกษตรกรรมจึงไม่สามารถดําเนินการได้ จึงมีความจําเป็นต้องขอยกเลิกโครงการ
ดังกล่าว และทําการปรับย้ายจุดเร่ิมต้นแนวเขตก่อสร้างใหม่ ดังน้ันเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน เทศบาลตําบลแม่หล่ายจึงมีความจําเป็นที่จะโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 



 ๑๕
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลตําบลแม่หล่าย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  เป็นค่าก่อสร้างรางส่งน้ําคอนกรีตเสริม 

เหล็ก บริเวณที่นานายพล  อินทรีย์ ถึงที่นานายคณาวุฒิ  วงค์ไทย หมู่ที่ 3 ตําบล
แม่หล่าย  ด้วยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
๓.๗  ขอความเห็นชอบการขออนญุาตดดูทรายของ บรษิทัคชาธารกอ่สร้าง จํากดั 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการขออนุญาต 
(ประธานสภาเทศบาล)     ดูดทรายของ บริษัท คชาธารก่อสร้าง จํากัด ซึ่งในการขอความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว     

   น้ัน มีข้อกฎหมายที่ได้กําหนดไว้ จึงขอให้เลขานุการฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายครับ 
 

นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา -  ข้อกฎหมาย มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
(เลขานุการสภาเทศบาล)    ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด 
๓ ข้อ ๑๘ (๒) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายให้คํานึงถึง ในด้านการ
ปกครอง เช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้ทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีบริษัทคชาธารก่อสร้าง 
(นายกเทศมนตรี)     จํากัด ได้ย่ืนเรื่องราวขอต่อใบอนุญาตดูดทรายตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  

ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่บริเวณแม่นํ้ายม หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกไปร่วมชันสูตรสอบสวนบริเวณที่ดินที่ขออนุญาตดูด
ทรายพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานท่ีดินจังหวัดแพร่แล้ว เมื่อ
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ และได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ใหญ่บ้าน บ้านบุญเจรญิ หมูท่ี ่๘ 
ตําบลแม่หล่าย ดําเนินการจัดทําการประชุมประชาคมราษฎรท่ีต้ังบ้านเรือนอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่หมู่บ้านให้มาร่วมประชุมพิจารณาแสดงความคิดเห็นพร้อมขอมติที่ประชุมว่า
เห็นชอบให้ดําเนินการดูดทรายหรือไม่ 
 

บัดน้ี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย ได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ในการทํา
ประชาคมหมู่บ้านในพ้ืนที่ที่ขออนุญาตดูดทราย เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
เมื่อวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาพนมขวัญ วัดบุญเจริญ   
หมู่ที่ ๘ ตําบลแม่หล่าย ปรากฏว่ามติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุญาตให้บริษัท
คชาธารก่อสร้าง จํากัด ดําเนินการดูดทรายได้ จึงนําเรียนต่อที่ประชุมสภา เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 



 ๑๖
 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดให้ความเห็น
ชอบการขออนุญาตดูดทรายของ บริษทั คชาธารก่อสร้าง จาํกัด ขอได้โปรดยกมือ 

 

มตทิีป่ระชุม  -  ทีป่ระชุมมีมติอนญุาตใหบ้รษิทั คชาธารกอ่สรา้ง จํากดั ดาํเนินการดดูทรายต่อไปได ้
   จํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป ขออนุญาตท่านสมาชิกร่วมประชุมกันต่อในช่วง
(ประธานสภาเทศบาล)      เวลาบ่าย และขอเชิญทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมได้พัก 
                                  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ 
  

             - เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
 

เร่ิมประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

-  ได้เวลาประชุม นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์กา  เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม  
   นับองค์ประชุมครบ  จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 

             ต่อไป 
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ในการเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป เน่ืองจากท่านนายกเทศมนตรีได้ยกมือขอเสนอเรื่อง 
(ประธานสภาเทศบาล)       ต่อที่ประชุม กระผมพิจารณาอนุญาต จึงขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีอภิปรายครับ 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามระเบียบวาระการประชุม 
(นายกเทศมนตรี)     ที่ ๓.๖ ได้มีมติในการอนุมัติโอนเงินเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้าง จํานวน ๒ รายการ แต่เน่ืองจากขณะน้ีใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
และเทศบาลมีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก จึงไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้
ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงจําเป็นต้องดําเนินการกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ในกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ในการนี้จึงขออนุญาตประธานสภาพิจารณา ใน
การบรรจุญัตติอนุมัติกันเงินงบประมาณเพ่ิมเติมอีก จํานวน ๒ รายการ ดังกล่าวต่อไป 

 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอมาน้ัน ถือเป็นญัตติที่เสนอด้วยวาจา เพ่ือให้การ
(ประธานสภาเทศบาล)    เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมเป็นไปตามตามระเบียบฯ อย่างถูกต้อง  จึงขอให้ 

   เลขานุการฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเสนอญัตติด้วยวาจา เชิญครับ 
 

นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา - ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาเทศบาล)    พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ 38 วรรคห้า ญัตติดังต่อไปน้ี 

     อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้โดยให้นําความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับ  
(๑) ขอให้รับรองรายงานการประชุม  
(๒) ขอให้รับรองรายงานอ่ืนๆ ของคณะกรรมการต่างๆ ที่สภาท้องถิ่นต้ังข้ึน  
(๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเร่ืองด่วน  
(๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ ๔๕  
(๕) ญัตติตามข้อ ๔๑  



 ๑๗
 

(๖) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต  
การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้า ระเบียบ
วาระการประชุมคราวนั้น 

    
ข้อ ๓๙ การเสนอญัตติด้วยวาจาน้ัน ให้นําความในข้อ ๖๓ วรรคหน่ึง มาใช้บังคับโดย
อนุโลมการรับรองญัตติเช่นว่าน้ี ให้กระทําโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามที่นายกเทศมนตรีได้ขออนุญาตบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจา ดังน้ัน จึงขอผู้รับรอง
(ประธานสภาเทศบาล)    ด้วยครับ 
 

ที่ประชุม  -  ผู้รับรอง ๗ คน  (นางกัญญา พูลผล, นายประทีป หล่ายเจ็ด, นายอาคม ใสสะอาด   
   นางเถลิงศร ีใจแก้ว, นายอัครภพ ถิ่นถา, นายรัก  ชัยยา, นายชารี ยัพวัฒนา) 

 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  มีผู้รับรองถูกต้อง พิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาเข้า
(ประธานสภาเทศบาล)    ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๔ 
 
มตทิีป่ระชุม  -  มีมตบิรรจุญตัตทิีเ่สนอดว้ยวาจาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัย 

วิสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจําปี ๒๕๖๔  ในระเบยีบวาระที่ ๓.๘  เรื่องญตัตขิออนุมัติ
กันเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีมิไดก้่อหนี้
ผูกพนั (รายการทีต่ั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ จํานวน ๒ รายการ) 

 
๓.๘  ญตัตขิออนุมัตกินัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (รายการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จํานวน ๒ รายการ) 
นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย  ได้เสนอญัตติด้วยวาจาเพ่ือขออนุมัติกันเงินงบ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 

   จึงขอให้เลขานุการฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
 

นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา -  ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
(เลขานุการสภาเทศบาล)    เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   

และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
น้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

 

นายพีรพงศ ์ แสงเก่ง -  ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดในการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ขอเชิญครับ 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีสภาเทศบาลได้อนุมัติ
(นายกเทศมนตรี)     โอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๒ รายการ แต่เน่ืองจากใกล้ 

จะสิ้นสุดปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔ และมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินน้ัน
ต่อไปอีก ในการน้ีจึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน จากรายการที่ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน ๒ 
รายการ ดังน้ี 



 ๑๘
 

รายการที่ ๑ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที่ดินและก่อสร้าง ประเภท
ค่าชดเชยผลอาสิน รายการค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) งบประมาณต้ังไว้ 
238,107.49 บาท 

 

เหตุผล 
เน่ืองจากการดําเนินการรายการดังกล่าว ไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงจําเป็นต้องดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ในกรณี
ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  
 

นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 
 เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้  

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กนัเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มตทิีป่ระชุม  -  มีมติอนุมัติใหก้ันเงนิงบประมาณรายจ่าย รายการคา่ชดเชยสญัญาแบบปรบัราคา 
   ได้ (ค่าK) ดว้ยเสียงจํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
รายการที่ ๒ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าที่ดินและก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นา
นายพล  อินทรีย์ ถึงที่นานายคณาวุฒิ  วงค์ไทย หมู่ที่ 3 ตําบลแม่หล่าย งบประมาณ
ต้ังไว้  ๔๕๔,๐๐๐.- บาท 

 

เหตุผล 
เน่ืองจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว ไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงจําเป็นต้องดําเนินการกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในกรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  

 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ปรากฎว่าไม่มี) 
 เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดอนุมัติให้  

เทศบาลตําบลแมห่ล่าย กนัเงินงบประมาณรายการดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือ 
 

มตทิีป่ระชุม  -  มีมติอนุมัติใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างรางสง่น้าํคอนกรีตเสริม 
เหลก็ บรเิวณทีน่านายพล  อินทรีย์ ถึงที่นานายคณาวุฒ ิ วงค์ไทย หมู่ที่ 3 ตําบล
แม่หลา่ย ด้วยเสียงจํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายพีรพงศ์  แสงเก่ง -  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ น้ี มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 



 ๑๙
  

 
 
 
 
 
 
 


